Tanszerlista a 4. b dráma osztályban - 2021/2022. tanév
- Ünneplő ruha: lány: fehér blúz, fekete szoknya, fekete cipő - fiú: fehér ing, fekete nadrág, fekete
cipő
- Váltócipő (Bebújós / tépőzáras)
- Kérjük a tankönyveket, füzeteket átlátszó fóliával bekötni és névvel ellátni!
- Minden tankönyvbe és munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt szeretnénk.
- Kérjük, amire csak lehet, alkoholos filccel írják rá a gyerek nevét!
- Tankönyvek: Augusztusban 2 nap lesz megjelölve, amikor átvehetik a könyveket az iskolában./Az
iskola kapuján vagy a honlapon vagy a szerdai ügyeleti napokon is tájékozódhatnak az időpontról
Tolltartó:










4db HB-s grafitceruza kifaragva
1 db kék színű golyóstoll
2 db piros-kék ceruza
2 db zöld színes ceruza
12 darabos jó minőségű színes ceruza
2 db vékony hegyű kék és zöld színű filctoll
1 db hegyező (tartályos)
1db kis vonalzó (10-15 cm)
1 db radír (fehér, puha)
Füzetek névvel ellátva - Egy/ 1. reklámtáskába kérjük összekészíteni a következőket, mert ezeket
be szeretnénk szedni: ( magyar, matematika, környezetismeret, idegen nyelv, ének-zene, etika/hittan)








7 db 4. osztályos vonalas füzet (kódszáma:21-32),
4 db négyzethálós margós füzet (27-32)
2 db A/4-es vonalas füzet (81-32) környezetismeretre
1 db sima füzet (20-32)
1 db szótárfüzet angolhoz/némethez (31-32)
1 db kis alakú hangjegyfüzet
1 db kis alakú, spirál, keményfedelű vonalas füzet=üzenő és leckefüzet: Az első oldalára
legyenek szívesek beragasztani a kitöltött adatlapot!
Matematika tantárgyhoz:






30 cm-es vonalzó
derékszögű vonalzó
1 db zsebtükör (szögletes, kétoldalas)
körző
mérőszalag

Rajz – Technika tantárgyhoz névvel - Egy/2. reklámtáskába kérjük összekészíteni a
következőket, mert ezeket is be szeretnénk szedni:


2 db nagy stift ragasztó!

Testnevelés tantárgyhoz összehúzható tornazsákban:




fehér póló
piros tornanadrág
fehér zokni - tornacipő

Tisztasági csomag (rövid fülű textilzsákban)







1 fém ivópohár
1 fém kiskanál
1 fogkefe
1 fogkrém
1 fésű
1 felakasztható kicsi textil kéztörlő

Egy/3. reklámtáskába kérjük összekészíteni a következőket, mert ezeket is be szeretnénk szedni:








2 csomag 100 db-os zsebkendő / hó
2 csomag 200 lapos éttermi szalvéta / hó
1 kis csomag WC papír / év
2 tekercs papír kéztörlő / év
1 folyékony szappan / év
1 csomag 2 l-es zacskó / év
2 csomag füles kukás zacskó / év
Kérjük, szíveskedjenek a fenti listát az első tanítási napra hiánytalanul beküldeni!
Együttműködésüket köszönjük!

…………………………………………………………………………………………………………

4. osztályban is szükségünk lesz:
- az Ablak - Zsiráf gyermeklexikonra
-A magyar helyesírás szabályai című könyvre (Akadémia Kiadó).
Kötelező olvasmány: 4. osztályban: Tatay Sándor: Kinizsi Pál
…………………………………………………………………………………………………………
Első tanítási nap:
Az iskola kapuján vagy a honlapon tájékozódhatnak az időpontról.
Előreláthatóan: 2021. szeptember 1., 7:30 óra:





ünneplő ruhában gyülekező az osztályteremben
8:00 órakor tanévnyitó ünnepély
utána 1-3. órát tartunk
hozni kell erre a napra: - a bekötött tankönyveket
- a fenti listát hiánytalanul
- tízórait innivalóval
- utcai ruhát
- a bizonyítványt aláírva
- a kitöltött adatlapot és az üzenő füzetet
- az üzenő füzetbe szíveskedjenek beírni, hogy a gyermek kivel és
mikor megy haza ezen a napon

Az egész családnak kellemes nyarat, jó pihenést, tartalmas programokat kívánok!
Ildikó néni

